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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 9. Одлуке о јавним
признањима  општине  Ариље  («Општински  службени  гласник»  број  4/06)  и  члана  39.  Статута  општине  Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),

Скупштина општине Ариље, на 17. седници одржаној 3. 5. 2014. године, донела је

О Д Л У К У
о додели општинских јавних признања у 2014. години

I

Скупштина општине Ариље, додељује

П О В Е Љ У

КРСМАНУ МИЛОШЕВИЋУ за допринос развоју области историје, културе и традиције.

Крсман Милошевић, генерал у пензији, историчар и писац, рођен је 1938. године у Вигошту. Завршио је Војну
академију,  Филозофски  факултет,  Високу  војно-политичку  школу  и  Школу  националне  одбране  (четири  високо
образовне диплпме). Први је Ариљац који је од послератних генерација унапређен у генералски чин.

Уз обављање високих војних дужности, објавио је преко 1.080 натписа у публикацијама различите намене и
180 стручних радова из области историје,  културе,  традиција и војне науке,  а аутор је и текстова  за неколико
мултимедијалних пројеката, хроника и монографија.

 Објавио је 34 фељтона и  10 књига из области историјске науке - Великани у васкрсу Србије, Од савезништва
до непријатељства, Краљ Милутин и његово доба, Књаз Милош Обреновић, Ратови и сеобе Срба, Од сјаја до очаја-
Краљ Милан Обреновић и др. Добитник је три књижевне и три новинарске награде. 

Од одликовања вишег ранга,  носилац је „Ордена Народне Армије са златном звездом“  и „Ордена рада са
златним венцем“ 

П О Х В А Л У

ПРИВАТНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ  „ДРЕНОВАЦ“  за  изузетне  резултате  постигнуте  у  увођењу  иновација  у  преради
јагодастог воћа.

Предузеће  Дреновац, са  седиштем  у  Миросаљцима, почело  је  са  радом  пре  22  године. Бави се  откупом,
прерадом и извозом воћа, пре свега замрзнуте малине, купине и шљиве. Од 2012 године предузеће је увело нову
технологију сушења воћа поступком лиофилизације и технологију чоколадирања лиофилизованог воћа. Производе
пласира на тржиште ЕУ и САД. Сарадњу са произвођачима воћа одржава кроз узајамно поверење и инсистирање на
квалитету и контролише га додатно применом Глобал ГАП стандарда.

П О Х В А Л У

ПЕТРУ МАРЈАНОВИЋУ из Церове за изузетне резултате постигнуте у образовању

Петар Марјановић је завршио астрофизику на Математичком факултету у Београду. Радио је у средњој школи у
Гроцкој, Народној опсерваторији у Београду, а сада је наставник математике и физике у Основној школи у Високој.
Дугогодишњи је организатор и руководилац рада Аеро клуба Радошево (више пута државни и републички прваци,
највећи  лични  резултат  -  светски  рекорд).  Заједно  са  колегама  ученицима и  мештанима  организовао је
препокривање школе, замену електроинсталације, изградњу централног грејања, реконструкцију школског дворишта
и терена, опремање сеоске библиотеке у Високој, организовао осам Височких зимски игара, организовао драмску
дружину "Трачак зрачка" која је са својим филмићем освојила друго место у Србији, организовао рад ђачке задруге
"Звончић"у Високој. Уређујем ђачке новине "Ђачко перо".

П О Х В А Л У

ВЛАДАНУ СТАНКОВИЋУ, пољопривредном произвођачу, из Миросаљаца,  за изузетне резултате постигнуте у
развоју воћарства.

Владан је један од највећих произвођача воћа у Ариљском крају. Воће гаји на површини од 10 хектара, од чега
малине 7,5 хектара, купине 0,5 хектара и јабуке 2 хектара. У сваком засаду обезбедио је заливање водом из бунара у
чију изградњу је уложио велика средства. Изградио је и хладњачу и тако обезбедио складиштење и чување својих
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производа. Применом најсавременије технологије постиже надпросечне приносе у производњи воћа. Своја знања и
умећа радо преноси на млађе произвођаче и прави је узор пољопривредницима.

П О Х В А Л У

РУКОМЕТНОМ КЛУБУ АРИЉЕ за изузетне резултате постигнуте у области спорта.

Рукометни клуб  је основан 1973 године. За  41 годину постојања и рада прави је носилац здравог начина
живота младих људи у општини Ариље и прави је расадник рукометних талената. Сениорска екипа Клуба ове године
улази у Прву савезну лигу. Клуб окупља преко 50 младих спортиста са територије Општине Ариље .  Овај Клуб је ове
године организовао први међународни рукометни турнир за децу рођену 2000. године, на коме је учествовало 350
младих спортиста  из република бивше Југославије.Турнир  је имао за циљ популаризацију рукометног  спорта и
дружење  девојчица  и  дечака  различитих  националности  и  представљао  је  прави  пример  успешне  регионалне
сарадње. 

П О Х В А Л У

РАДИУ „АРИЉЕ“ за изузетне резултате постигнуте у области информисања.

Радио “Ариље” постоји и ради већ двадесет година. У последњих петнаест година Радио припрема емисије које се
баве актуелним темама  и информацијама из свих области друштвеног  живота од значаја за локалну заједницу и
грађане наше општине. Музика која се емитује 24 сата прилагођена је свим узрастима. 

П О Х В А Л У

ТЕЛЕВИЗИЈИ КЛИК за изузетне резултате постигнуте у области информисања.

Телевизија "Клик"  Ариље почела  је са  емитовањем програма  1994.  године,  и наишла  је  на опште  симпатије и
одобравање у овој средини јер је то било прво информативно средство у Ариљу  у то време.  Програм  Телевизије
"Клик" усмерен је према најширем гледалишту и прилагођен потребама локалне средине. То је телевизија која се
обраћа свим генерацијама и која не запоставља ниједну значајну област живота и рада. Телевизија "Клик" посебну
пажњу обраћа на локалном информативном програму и то у области: локална политика, пољопривреда, привреда,
култура, образовање, социјална политика, туризам, спорт, здравство, манифестације и догађаји. Чува од заборава
обичаје,  занате,  начин  живота  и  укупно  узето  време  које  нестаје  пред  налетом  модерне  цивилизације  да  се
аутетично Ариље сачува од заборава.

П О Х В А Л У

„АРИЉСКОЈ ЛЕТЊОЈ МУЗИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ - АРЛЕММ“ за ширење и подстицај музичке културе у 
Ариљу и Србији.

 „Ариљска  летња музичка манифестација -  АРЛЕММ“ покренута је 2010. године. Пројекат је настао на
основу залагања четири врхунска професионална музичара, из породице Младеновић, која су након школовања на
престижним конзерваторијумима у земљи и иностранству, желели да своја педагошка и извођачка искуства пренесу
у крај из кога потичу и допринесу ширењу музичке и ван великих градских центара. У томе су у потпуности успели. У
пројекат је укључен велики број деце – полазника из Ариља, али и других крајева Србије и иностранства.  

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 020-44/2014, 3. 5.  2014. године

Председник Скупштине општине
Проф. др Светислав Петровић
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На основу чланa 134. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр.107/05, 72/09-др. 
закон, 88/010, 99/010, 57/011,119/012 и 45/013-др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 129/07), и члана  39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље", 
бр. 6/08 и 6/10),

 Скупштина општине Ариље, на 18. седници одржаној дана 14. 5. 2014. године, дoнела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ариље

I

Именује се др Ивана Антовић, специјалиста дечије стоматологије, из Ариља за вршиоца дужности директора
Дома здравља Ариље, на период од 6 месеци.

II

Ово Решење ступа на снагу 26. 5. 2014 године, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком  о  оснивању  Дома  здравља  у  Ариљу  („Службени  гласник  општине  Ариље“  бр.  9/13)  у  члану  31.
прописано је да ће оснивач именовати директора Дома здраваља у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке. 

За вршиоца дужности директора Дома здравља до именовања директора, а најдуже на период од 6 месеци,
именована је др Ивана Антовић.

Одлука о оснивању Дома здравља у Ариљу објављена je у „Службеном гласнику општине Ариље“ бр. 9/13 од
18.11.2013. године  а ступила je на снагу осмог дана од дана објављивања.

Чланом  134.  Закона о  здравственој  заштити  прописано  је  да  ако  управни  одбор здравствене установе  не
изврши избор кандидата за директора здравствене установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује
директора здравствене установе,  у  складу са одредбама овог  Закона,  оснивач ће именовати вршиоца дужности
директора на период од шест месеци.

Како вршиоцу дужности директора истиче мандат 25.5.2014. године Управни одбор Дома здравља упутио је
захтев Скупштини општине, дана 7. 5. 2014. године  да се др  Ивани Антовић продужи мандат вршиоца дужности
директора. У захтеву је наведено да се још нису стекли услови за избор директора јер није ступио на снагу Статут
Дома здравља (који је донет 10.12.2013. године) због тога што на исти још нису дали сагласност Министарство
здравља и оснивач.

Са свега напред изнетог Скупштина општине одлучује као у доспозитиву Решења.

     ПРАВНА ПОУКА:  Против овог Решења може се покренути спор тужбом код Вишег суда у Ужицу у року од 30
дана од дана пријема Решења.

ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине

01 број 112-43/2014, 14. 5. 2014. године

Председник Скупштине општине,
Проф. др Светислав Петровић


